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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 27 d’octubre de 2011)

Comissió d’ordenaCió aCadèmiCa i CientífiCa

SESSIÓ DE 20 D’OCTUBRE DE 2011

1. S’aprova la proposta de modificacions no substancials de plans d’estudis de 
grau i màster 

Proposta de modificacions de plans d’estudis de grau

CENTRE GRAU MODIFICACIÓ SOL·LICITADA

Facultat de 
Medicina i 
Ciències de 
la Salut

1420 Grau 
de Medicina

Actualització de la taula d’adaptació del grau de 
Medicina amb les assignatures optatives activades amb 

la implantació del 2n i 3r curs:

MEDICINA (1994) GRAU MEDICINA (2009)

14011202 Anàlisi 
d’Imatge: Aplicacions 
Diagnòstiques (6)

14011203 Tècnica 
Anatòmica (4,5)

14011204 Anatomia 
Radiològica i Topogràfica 
(4.5)

14011206 Tècniques de 
Microscòpia (3)

14012220 Lectura Crítica 
de la Literatura Mèdica 
(3)

14013208 Anatomia 
Quirúrgica (3)

14013210 
Drogodependències (4.5)

14013213 Medicina de 
l’Esport (6)

14013217 Arteriosclerosi 
(3)

140111102 Salut i Medi 
Ambient (4.5)
278467 Bioquímica 
Clínica (4.5)

14204205 Imatge 
Científica i Comunicació 
Audiovisual en Medicina (3)

14204209 Tècnica 
Anatòmica (3)

14204208 Anatomia 
Radiològica i Topogràfica 
(4.5)

14204204 Tècniques de 
Microscòpia (3)

14204215 Lectura Crítica 
de la Literatura Mèdica (3)

14204211 Anatomia 
Quirúrgica (3)

14204207 
Drogodependències (3)

14204212 Medicina de 
l’Esport (3)

14204216 Arteriosclerosi 
(3)

14204211 Toxicologia 
Ambiental (3)

278467 Bioquímica Clínica 
(3)

CENTRE GRAU MODIFICACIÓ SOL·LICITADA

Facultat de 
Medicina i 
Ciències de 
la Salut

1420 Grau 
de Medicina

Passar a anuals dues assignatures de quart curs que 
apareixien al 1r quadrimestre:

14204125 Geriatria
14204144 Rehabilitació, Dolor i Anestèsia
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Facultat de 
Medicina i 
Ciències de 
la Salut

1422 Grau 
de Nutrició 
Humana i 
Dietètica

Actualització de la taula d’adaptacions. S’afegeix 
l’assignatura 14224113 Integració de la Nutrició 
I com a adaptació de l’assignatura de pla vell 
14031001 Estructura i Funció del Cos Humà.

Es modifica l’adaptació de l’assignatura de pla 
vell 14031103 Estades Clíniques i de Restauració, 
substituint l’assignatura 14224401 Pràcticum 
Opcional per les assignatures 14224123 Pràctiques 
Clíniques i la 14224124 Pràctiques de Restauració 
Col·lectiva.

Facultat de 
Medicina i 
Ciències de 
la Salut

�4�� 
Grau de 

Fisioteràpia

Passar a anual l’assignatura de 3r curs que apareix al 
2n quadrimestre:

14214110 Rehabilitació i Terapèutiques Associades

Facultat de 
Medicina i 
Ciències de 
la Salut

�40� 
Llicenciatura 
de Medicina

Eliminació dels prerequisits de la llicenciatura de 
Medicina necessaris per accedir al 4t curs.

Escola 
Tècnica 
Superior 
d’Enginyeria

Gau 
d’Enginyeria 
Informàtica

Canvi de nom de l’assignatura 17234110 
Processadors del Llenguatge pel nom Llenguatges 
Formals

Canvi en l’ idioma d’impartició de l’assignatura 
17234111 Projectes de Sistemes Informàtics, que ja 
no s’impartirà en anglès. S’elimina la competència 
C1 de l’assignatura.

Ampliació taules d’adaptació:

Escola 
Tècnica 
Superior 
d’Enginyeria

Grau en 
Enginyeria 
Elèctrica

Modificació de curs i quadrimestre de les 
assignatures següents:

17214114 Sistemes Elèctrics de Potència passa del 
1Q del 4t curs al 2Q del 3r curs.

17214111 Manteniment Industrial i 17214113 
Luminotècnia, passen del 2Q del 3r curs al 1Q del  4t 
curs.

ENGINYERIA INFORMÀTICA (1997)

17012210 Comerç Electrònic (6)

17012011 Compiladors I (4.5)
17012103 Sistemes Informàtics en 
Temps Real (6)
ENGINYERIA TÈCNICA EN 
INFORMÀTICA DE GESTIÓ (1998)
17071204 Gràfics per Computadors (6)

17071202 Intel·ligència Artificial (6)
17071205 Sistemes Oberts (6)
ENGINYERIA TÈCNICA EN 
INFORMÀTICA DE SISTEMES (1998)
17081105 Sistemes amb 
Microprocessadors (4,5)
17081205 Tractament d’Imatges  (4.5)

GRAU ENGINYERIA INFORMÀTICA 
(2010)
17234121 Sistemes de Comerç 
Electrònic (6)
17234127  Compiladors (6)
17234124 Sistemes de Temps Real (6)

GRAU ENGINYERIA INFORMÀTICA 
(2010)
17234126 Modelització i Visualització 
(6)
17234128 Intel·ligència Artificial (6)
17234123 Sistemes Oberts (6)
GRAU ENGINYERIA INFORMÀTICA 
(2010)
17234125 Aplicacions Mòbils i 
Encastades (6)
17234130 Visió per Computador (6)
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Proposta de modificacions de plans d’estudis de màster

CENTRE MÀSTER MODIFICACIÓ SOL·LICITADA

Facultat de 
Medicina i 
Ciències de 
la Salut

1460 Condicionants 
Genètics, Nutricionals 

i Ambientals del 
Creixement i del 

Desenvolupament 
(2009)

S’elimina l’obligatorietat de cursar un 
mínim de crèdits obligatoris de cadascun 
dels diferents blocs establerts en el pla 
d’estudis.

Es permet que les assignatures obligatòries 
que s’hagin cursat de més es puguin passar 
a optatives.

Aquesta modificació afecta tots els alumnes 
matriculats en el màster, independentment 
del curs acadèmic en què el van iniciar. 

Facultat de 
Ciències de 
l’Educació i 
Psicologia

A181 Ciència Cognitiva 
i Llenguatge (2006)

Modificació en l’assignació de la docència 
de l’assignatura 115182239 Semàntica 
Lèxica. Se substitueix el departament N106 
Psicologia pel N103 Filologies Romàniques.

Modificació del nom de l’assignatura 
115182239. Es substitueix “Semàntica 
Lèxica” pel de “Qüestions de Semàntica 
Lèxica.”

2. S’acorda emetre un informe favorable sobre la proposta de verificar els cur-
sos d’adaptació a grau següents, per a la seva implantació, si escau, el curs 
2012-13 i un cop les memòries s’ajustin als requeriments de la URV, amb 
l’acord dels departaments d’assumir la docència sense incrementar professo-
rat ni posar en qüestió els compromisos de desplegament d’ensenyaments: 

Fisioteràpia 

Nutrició Humana i Dietètica 

Relacions Laborals 

Treball Social i Ocupació 

Infermeria 

3. S’acorda emetre un informe favorable sobre la proposta de verificar les modi-
ficacions dels títols de màster següents, per a la seva implantació, si escau, el 
curs 2012-13, un cop les memòries s’ajustin als requeriments de la URV, amb 
l’acord dels departaments d’assumir la docència sense incrementar professo-
rat ni posar en qüestió els compromisos de desplegament d’ensenyaments: 

Comunicació Estratègica en la Societat del Risc 

Tecnologia Educativa. E-¬learning i Gestió del Coneixement. Condicionat a la 
seva aprovació en totes les universitats i a l’establiment del conveni interu-
niversitari 

Psicologia General Sanitària. Condicionat a la publicació de directrius pròpies 

Dret de l’Empresa i la Contractació 

Nutrició i Metabolisme. Condicionat a l’aprovació de la UB i a l’establiment del 
conveni interuniversitari 

Medicina 

Economia
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Direcció d’Empreses (nom provisional). S’ha suprimit en el títol la referència 
MBA proposada inicialment 

Gestió d’Empreses (nom provisional). S’ha suprimit en el títol la referència 
MBA proposada inicialment 

Ciències de la Infermeria 

4. S’acorda recomanar no sol·licitar la verificació, i per tant la no-implantació 
el curs acadèmic 2012¬-13, de la proposta de modificació substancial del 
màster d’Antropologia Urbana perquè s’estudiï conjuntament la situació del 
conjunt de titulacions de l’àmbit de l’antropologia. 

5. S’acorda emetre un informe favorable sobre la verificació i implantació el 
curs acadèmic 2012¬-13 de les propostes de màster de nova implantació 
següents, un cop les memòries s’ajustin als requeriments de la URV, amb 
l’acord dels departaments d’assumir la docència sense incrementar professo-
rat ni posar en qüestió els compromisos de desplegament d’ensenyaments: 

Accés a l’Advocacia. Màster estratègic i d’obligada implantació a la URV 

Identitat Europea Medieval. Condicionat a l’aprovació de la UdL. Participació 
de la URV: 15,5 ECTS (9,5 compartits) 

Patrimoni Artístic i Cooperació. Condicionat a un conveni amb la Diputació de 
Tarragona que financi el professorat necessari 

6. S’acorda emetre un informe favorable sobre la proposta de portar a tràmit 
de verificació de la proposta de grau de Ciències Ambientals, presentat per 
la Facultat de Química, un cop la memòria s’ajusti als requeriments de la 
URV, amb l’acord dels departaments d’assumir la docència sense incrementar 
professorat ni posar en qüestió els compromisos de desplegament d’ensenya-
ments. La seva implantació es durà a terme en el curs acadèmic que es pugui 
incloure en la programació universitària de Catalunya. 

7. S’acorda emetre un informe favorable sobre la verificació i implantació el curs 
acadèmic 2012¬-13 de la proposta d’¡mplantació dels graus següents, un 
cop es creï i s’adscrigui a la URV l’Escola Universitària de Salut i Esport i les 
memòries s’ajustin als requeriments de la URV: 

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 

Fisioteràpia


